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Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 06-52585931 of raadsgriffie@woerden.nl 

 

Raadsvoorstel (16R.00008) zienswijze concept Kadernota 2017 
GGD regio Utrecht 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het bestuur van de GGDrU 
jaarlijks een kadernota op te stellen, waarin de inhoudelijke en financiële kaders voor het 
volgende jaar worden weergegeven. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om vóór 1 
maart een zienswijze te geven op de kadernota. De zienswijzen van de deelnemers van 
de gemeenschappelijke regeling  worden door het AB van de GGDrU betrokken bij het 
vaststellen van de definitieve kadernota, als uitgangspunt voor de conceptbegroting 
2017. 
 
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen een zienswijze 
op de concept Kadernota 2017 van de GGDrU. In de zienswijze worden op 5 onderdelen 
aandachtspunten meegegeven: 

 Het hoge ambitieniveau van de kadernota; 

 Het afleggen van verantwoording via gemeenterapportages; 

 Beperking van risico’s door collectivisering; 

 De financiële consequenties van het hoge ambitieniveau; 

 Planning van de risico-inventarisatie. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
18 juni 2015 - Vaststelling zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 (15R.00326)  

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 18 
februari 2016.  
 

4. Bijzonderheden 
Op 18 juni 2015 heeft de raad een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting 2016 
(15R.00326) waarin akkoord is gegaan met een verhoging van de inwonerbijdrage om 
daarmee versterking van de bedrijfsvoering te bekostigen. Een meerderheid van de 
andere gemeenten is hier niet mee akkoord gegaan, met als gevolg dat de GGD een 
taakstelling heeft van € 300.000 om per 2018 de versterking van de bedrijfsvoering 
binnen bestaande middelen uit te voeren. In het begrotingsjaar 2017 zal definitief 
besloten worden over de invulling van deze taakstelling. 


